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U S T AWA  

z dnia ………………………… 2016 r. 

o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 356) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 2:  

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.”, 

b)  uchyla się ust. 2a; 

2)  w art. 3:  

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jednostki doradztwa rolniczego podlegają ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju wsi. 

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, 

statut jednostkom doradztwa rolniczego.”, 

b)  uchyla się ust. 3–6; 

3)  w art. 6: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i 

odwoływany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.”, 

b)  uchyla się ust. 6; 

4)  w art. 6a: 

a)  w ust. 1: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego może zajmować osoba, 

która:”, 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie; 

 „1) posiada wykształcenie wyższe;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do 

właściwości jednostki doradztwa rolniczego.”, 
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b)  ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest 

równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.”; 

5)  w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor jednostki doradztwa rolniczego może mieć jednego lub dwóch 

zastępców, których powołuje i odwołuje, na wniosek jej dyrektora, minister właściwy 

do spraw rozwoju wsi.”; 

6)  użyte w art. 7 ust. 2 i 4, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 8, art. 14 i art. 16, w różnym przypadku 

wyrazy „organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego” zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rozwoju wsi”; 

7)  w art. 9: 

a)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. W skład Rady: 

1)  w przypadku Rady działającej przy Centrum Doradztwa – wchodzi 11 

członków: 

a) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

c) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 

d) po 1 przedstawicielu zgłoszonym przez szkoły wyższe i instytuty 

badawcze, 

e) 1 przedstawiciel konwentu marszałków; 

2) w przypadku Rady działającej przy ośrodkach wojewódzkich – wchodzi 12 

członków: 

a)  1 przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, 

b)  po 1 przedstawicielu sejmiku województwa i zarządu województwa, 

c) 2 przedstawicieli właściwej miejscowo izby rolniczej, 

d) 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników 

działające na obszarze województwa, 

e) 2 przedstawicieli zgłoszonych przez szkoły wyższe oraz instytuty 

badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i 

rozwoju obszarów wiejskich, 
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f) 1 przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby 

rolnictwa, działających na obszarze województwa. 

6. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi.”, 

b)  w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione 

umyślnie.”; 

8)  użyte w art. 12 ust. 1 i 1a oraz art. 13 ust. 1, w różnym przypadku wyrazy „organ, 

któremu ta jednostka podlega” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami „minister właściwy do spraw rozwoju wsi”; 

9)  w art. 12 uchyla się ust. 1b. 

Art. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego będące samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi stają się 

wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami 

organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną i zachowują swój majątek. 

Art. 3. 1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy stanowiska dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego stają się 

stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)). 

2. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1, jest liczona od dnia powołania na 

stanowisko dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje Rady Społeczne 

Doradztwa Rolniczego przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego w terminie 60 

dni od dnia wejście w życie niniejszej ustawy. 

2. Kadencja Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego przy wojewódzkich ośrodkach 

doradztwa rolniczego trwające w dniu wejścia w życie ustawy upływają w dniu 

poprzedzającym dzień powołania Rad, o których mowa w ust. 1.  

Art. 5. W 2016 r. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego działają na podstawie: 

                                                           

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 
r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.  
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1)  rocznego programu działalności,  

2)  rocznego planu finansowego,  

3)  cennika 

– zatwierdzonych przez zarząd województwa na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 7 i art. 12 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E  

1. Cel projektu ustawy  

Projektowane zmiany mają na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad 

wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi. Podstawową przesłanką do zmiany podległości ośrodków 

jest poprawa konkurencyjności i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przez usprawnienie 

realizacji zadań związanych z zapewnieniem doradztwa rolniczego rolnikom. 

Od 2014 r. minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ośrodkom środki 

finansowe, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań ustawowych, zaś 

począwszy od 2015 r. również środki finansowe na realizację inwestycji. Jednocześnie 

minister nie ma wpływu na planowanie i realizację zadań przez te instytucje. Projektowana 

nowelizacja przepisów ustawy zapewni spójność pomiędzy realizowanymi zadaniami 

ośrodków a priorytetami i wyzwaniami dla rolnictwa i obszarów wiejskich, określonymi 

przez Unię Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w dokumentach programowych. Projektowana zmiana zapewni także 

jednolitość sposobów działania ośrodków w poszczególnych województwach oraz podniesie 

efektywność wykorzystania dotacji celowej, która będzie powiązana z rocznym programem 

działalności. Zmiana podległości pozwoli też na monitoring i kontrolowanie funkcjonowania 

tych jednostek. Należy zauważyć, że brak jednolitości działania wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego w zakresie przygotowania programów działalności i sprawozdawczości 

z ich realizacji został również zauważony w ramach kontroli działalności tych jednostek 

przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.  

Analogicznie, jak to jest w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego, to minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym 

jednostkom, powoływał dyrektorów według jednolitych kryteriów odnośnie do osób 

pełniących to stanowisko oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego 

działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. 

Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, tj. po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, wejdą w życie nowe statuty wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 

będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, 

nadane zarządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.  
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Obniżeniu ulega wymóg odnośnie do posiadanego wykształcenia przez kandydatów na 

stanowisko dyrektora – zamiast wyższego wykształcenia magisterskiego w świetle 

zaproponowanych przepisów wystarczy wykształcenie wyższe. Skład Rady przy ośrodkach 

również ulega zmianie – zwiększa się liczba członków z 11 do 12, ponieważ dodatkowo 

zaproponowano przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

W związku z przeniesieniem podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami 

doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

zmianie ulega jedynie charakter prawny wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. 

Zmiana charakteru jednostek, tj. z samorządowych wojewódzkich osób prawnych na 

państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, nie oznacza likwidacji 

dotychczasowych jednostek, ani tworzenia nowych. Nie mniej, w celu wyeliminowania 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w art. 2 projektu ustawy wskazano, że z dniem 

wejścia w życie projektowanej ustawy wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego będące 

samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi stają się wojewódzkimi ośrodkami 

doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi 

osobowość prawną. Oznacza to, że zadania z zakresu doradztwa rolniczego dotychczas 

wykonywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego jako samorządowe 

wojewódzkie osoby prawne nadal będą wykonywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego, tyle że jako państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. 

Celem tego przepisu jest podkreślenie ciągłości funkcjonowania jednostek, mimo 

projektowanej zmiany charakteru prawnego tych jednostek. 

Biorąc pod uwagę, że zmienia się jedynie charakter prawny wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego ośrodków, 

stanowiące własność województwa, nadal będą w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego – jako państwowych jednostek organizacyjnych 

posiadających osobowość prawną. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia również 

fakt, że zmiana charakteru prawnego wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 

dokonana ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 

Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), nie wymagała regulacji ustawowych w zakresie użytkowania 

wieczystego wojewódzkich ośrodków nabytego nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie 
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ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 356).  

Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości, wskazano w art. 2 projektu, że wojewódzkie 

ośrodki doradztwa rolniczego będące wojewódzkimi samorządowymi osobami prawnymi, 

stające się w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy wojewódzkimi ośrodkami 

doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi 

osobowość prawną, zachowują swój majątek, który od początku jednostki te wykorzystują w 

ramach zadań z zakresu doradztwa rolniczego wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki 

doradztwa rolniczego bez względu na charakter prawny tych jednostek. Przepis ma celu 

podkreślenie, że skoro nie występują tu żadne nowe jednostki, majątek jednostek, tj. ogół 

praw majątkowych przysługujących jednostkom, na które składają się zarówno aktywa jak i 

pasywa, w dalszym ciągu będzie stanowił majątek jednostek, tyle że państwowych. Zmiana 

charakteru prawnego wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego pozostaje zatem bez 

wpływu na stosunki majątkowe tych jednostek, co oznacza, w szczególności w kontekście 

prawa własności, brak zmian podmiotowych – poszczególne prawa w dalszym ciągu 

przysługiwać będą wojewódzkim jednostkom doradztwa rolniczego.  

Stosunki pracy z dyrektorami ośrodków stają się z dniem wejścia w życie projektowanej 

ustawy stosunkami pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

natomiast kadencja jest liczona na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Projektowana ustawa nie reguluje kwestii pracowniczych, gdyż nie ma tu miejsca 

przejęcie zakładu pracy – nie ma bowiem różnych pracodawców i w sferze pracowniczej 

projektowane zmiany nie wywołają żadnych skutków prawnych (dla pracownika nie zmieni 

się pracodawca). Warto podkreślić, że żadnych regulacji w tym zakresie nie zawierała też 

ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w 

organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, na mocy której 

jednostki doradztwa stały się samorządowymi osobami prawnymi. Wówczas zatem także 

przyjęto koncepcję, zgodnie z którą w sferze stosunków z zakresu prawa pracy co do zasady 

zmiana charakteru prawnego wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego nie wywołała 

żadnych zmian. Rozwiązanie to należy zatem przyjąć także na podstawie projektowanych 

zmian. Projektowana ustawa nie reguluje zatem kwestii zmian stosunków pracy  

pracowników jednostek doradztwa rolniczego (za wyjątkiem dyrektorów, o czym mowa 

powyżej), bowiem do żadnych zmian w tym zakresie nie dochodzi.  
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W tym zakresie nie można pominąć także art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym 

państwowe i samorządowe osoby prawne są tworzone na podstawie odrębnych ustaw. Gdyby 

zatem celem ustawodawcy było utworzenie nowych podmiotów – państwowych jednostek 

organizacyjnych posiadających osobowość prawną, to wyraźnie musiałoby to wynikać z 

przepisów prawa, i co więcej, wiązać musiałoby się z likwidacją dotychczasowych 

podmiotów. Jednak skoro zachowana zostanie tożsamość podmiotowa wojewódzkich 

jednostek doradztwa rolniczego (a zmieni się tylko ich charakter – z samorządowego na 

państwowy) żadne szczególne regulacje w tym zakresie nie są konieczne.  

Projektowana ustawa wskazuje, że minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje 

Rady Społeczne Doradztwa Rolniczego w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a 

kadencja dotychczasowych Rad ustaje w przeddzień powołania nowej Rady. Wejście w życie 

projektowanej ustawy nie zmienia dokumentów, na podstawie których prowadzą działalność 

ośrodki, tj. rocznego programu działalności, rocznego programu finansowego i cennika. 

 

2. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne oraz 

wskazanie źródeł finansowania 

Przyjęcie projektowanej regulacji zapewni efektywniejsze zarządzanie i lepsze 

funkcjonowanie ośrodków, umożliwi ujednolicenie sposobów działania wśród rolników i 

mieszkańców obszarów wiejskich oraz usprawni komunikację pomiędzy wszystkimi 

jednostkami doradztwa rolniczego, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego i ośrodkami, a także 

pomiędzy tymi jednostkami a instytutami badawczymi resortu rolnictwa. Pozwoli to na 

realizację nowych wyzwań i transfer wyników badań nauk rolniczych do praktyki rolniczej.  

Przyjęcie zaproponowanych zmian ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego nie 

będzie miało wpływu na finanse publiczne i finansowanie tych jednostek. 

 

3. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

4. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 
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Przyjęcie projektowanych zmian wiąże się z koniecznością zmiany następujących aktów 

wykonawczych: 

1)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z 

pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1124), 

2)  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek 

doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1506). 

Dopuszczenie możliwości zmiany zachowanych w mocy aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 6 ust. 7 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o 

jednostkach doradztwa rolniczego wynika z faktu, że zmianie ulegną tylko te przepisy, w 

których wskazany został zarząd województwa jako właściwy do ustalania wynagrodzenia 

dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (§ 11 pkt 2 rozporządzenia, o 

którym mowa w pkt 1) oraz właściwy do przyjmowania sprawozdania (§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2). W pozostałym zakresie rozporządzenia te nie 

ulegną zmianie. Planuje się, aby rozporządzenia zmieniające weszły w życie z dniem wejścia 

w życie projektowanej ustawy. 

 

 

 

 


	Druk nr 572
	Warszawa, 31 maja 2016 r.
	Pan
	Marek Kuchciński
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

